
Dankbaar voor het vele goede dat ons 
in hem geschonken werd gedenken wij 

JELLE SIEMONSMA 

echtgenoot van AALT JE ZALMSTRA. 

Hij werd geboren op 8 april 1894 te 
Koudum. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken 
is hij van ons heengegaan op 8 januari 
1981 te Balk en begraven op 13 januari 
1981 op het R. K. kerkhof te Balk 

"Verheugt U in de Heer te allen tijde. 
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen 
bekend zijn. De Heer is nabij. Weest 
onbezorgd" (Fil., 4, 4-5). 
Onze lieve man en vader is van ons 
heengegaan. Hij leeft voort in onze 
herinnering als een edel mens, die le
venslust en opgewektheid uitstraalde. 
Hij verheugde zich om de grote en 
kleine goede dingen van dit aardse 
leven. Hij kon daar dankbaar van ge
nieten omdat hij geloofde dat God 
de bron is van alle goeds. 
Hij had een grote liefde voor zijn 
vrouw en kinderen. Hard en in zeer 
moeilijke tijden heeft hij voor zijn gezin 
moeten werken : een goudeerlijk man 
met Gods hulp als steunpilaar. Zijn op-

timisme en gevoel voor humor hielpen 
hem over vele moeilijke momenten 
heen. 
Groot was ook zijn liefde voor Gods 
natuur, waarin hij vele uren doorbracht. 
Zwerven door de natuur was zijn gro
te hobby: tot het laatst toe kon hij 
daar smakelijk van vertellen. 
Door zijn rotsvast vertrouwen in een 
goede hemelse Vader ging er van hem 
een vriendelijkheid uit, waardoor hij 
de mensen voor zich innam. Hij wist 
de Heer nabij en was daarom onbe
zorgd. Dankbaar was hij voor de liefde 
van zijn vrouw en kinderen. Dankbaar 
ook dat hij tot het einde toe zijn ge
zichtsvermogen redelijk goed kon ge
bruiken. 
Wij kunnen hem node missen, maar wij 
weten dat een goede mens zijn leven 
heeft teruggegeven aan zijn Schepper. 
Moge dan "de vrede van God, die alle 
begrip te boven gaat" (Fil., 4, 7) zijn 
deel zijn tot in alle eeuwigheid. 

Wij zeggen U hartelijk dank voor uw 
belangstel! ing en medeleven bij het 
overlijden van onze lieve man, vader 
en pake. 

FAMILIE SIEMONSMA-ZALMSTRA. 


